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     Estas mia sorta, kara leganto, ĉiam alveni 

malfrue ĉe nia rendevuo. Kaj tial, ke "sian sor- 

ton neniu evitos", ĉu valoras pardonpeti kaj fa- 

ri promesojn pri akurateco? 

Nu, kio gravas estas la fakto ke, ja finfi- 

ne, mi aperis, mi estas en viaj manoj kaj vi ĝu- 

os mian enhavon. 

Kaj mia enhavo estas, kiel kutime,riĉa kaj 

interesplenas 

Per la rubriko "Hispana Esperanta Vitralo" 

vi informiĝos, i.a., pri la 40-a Hispana Espe- 

== ranta Kongreso, Jus okazinta en Madrido. 

CATEDRA DE EXTENSION Nia fidela kunlaboranto s-ro. Serrano P€- 
UNIVERSITARIA 

rez kontribuas per tikla kaj, miaopinie, intere- 

sa artikolo. 

Nia felietono "Ĥanna Seneŝ" iĝas pli emoci- 

iga, kiam jam alproksimiĝas je la fino. 

Kaj fine vi amuziĝos per “Distroj". 

  

Venontfoje mi klopodos alveni akurate ĉe 

nia rendevuo, tamen... mi promesas nenion! 

HENG E (6952     
     



  

DEKA DATREVANO DE KONCREZO EN MIERIS 

Antaŭ dek jaroj okazis en Mieres la 
XXX? Hisvana Konsreso de Esvaranto kies 
vera kuraĝiĝinto estis la entuziasma kaj 
lerta esperantisto, bedaŭrinde jam mor- 
tinta, S-ro Cándido Cienfuegos, kaj ĝia 
sukceso estis tuta. 

Pri tiu grava evento S-ro XAX skri- 
bis en "la Nueva Espaŭa" la 18-an de Aŭ- 
gusto kun vera trafo citante la precipa- 
jn aranŝojn ds tiu kongresos filatelio , 
kartoj, afiŝoj kaj asturaj fotografioj. 

Mi bedaŭras ke S-ro XAX neniondiris 

pri alia grava ekspozicio pri diversaj es- 
perantaĵoj (libroj, gazetoj, bildkartoj,k. 
t.p.) okazinta en la sama urbo, kies mate- 
rialo ankoraŭ ne estis resendita al la ge- 
esperantistoj kiuj pruntedonis ĝin tuts - 
sen intereso.Ĉu S-ro XAX volus klarizi kial? 

la sukceso de la Esperanto Movado 
ne dependas nur de la eksteraj manifesta- 
cioj, sed tre precipe,de la morala kondu- 
to de siaj estraranoj. 

Konsente kara legant(in)o ? 

DUDEK KVINA DATREVENO DE KONGRESO EN GIJON 

Dum la 23/27 tago de Julio de la 
1.9552 jaro, okazis en Gijón la XVI? His- 
pana Kongreso de Esperanto kun klara suk- 
ceso de organizado kaj kunlaborado de la 
malsamaj organizaĵoj oficialaj kaj ne ofi, 
cialaj de la urbo kaj de la provinco kiuj 
protektis ŝin plene. 

Krom la laboraj aranĝoj kun gravaj - 
konkludoj, kaj la amuzaj kaj turismaj, ne 
forgeseblaj por ĉiuj la gekongresanoj, es, 
tas memoriniaj la paroladoj de la urbes- 
troj de Gij6n kaj Oviedo, S-roj Garcia -. 
Bernardo kaj Alonso de Nora, respektive, 

kaj tiu de la provincestro, S-ro Labadie 
Otermin. 

Pri la parolado de la provincestro „, 
la redaktoro de "Bolatfn", S-ro Hernindez ', 
lahuerta, skribiss 

"Li dediĉis laŭdajn vortojn pri la — 
materia progreso de Asturio sen forgeso — 
de la spiritaj zorgoj kiuj devas marŝi pa 
ralelaj kun la aliaj.Ambaŭ aferoj estas — 
en la menso/kaj deziroj de la asturaj re~ 

prezentantoj de la centra registaro.Estas 
bona aferoke la homoj unuiŝu per asocioj, 
la plej bona vojo por la reciproka konado, 
kaj se tiuj asocioj havas idealan celon - 
kiel tiu de la geesperantistoj, ili estas 
nemezureble bonaj kaj utilaj.Li stimulis 
la gekongresanojn daŭrigi tiun vojon ĝis 
atingi la finan sukceson". 

Mi transkribis tiujn vortojn kiel a. 
testo de la eksterordinara akcepto kiun 

havis tiu kongreso, malofta afero kvarkan 
la celo de la Esperanta Movado estas la- 
bori por amo kaj paco per unu sola lingvo: 
ESPRANTO. L 

= Kaj por stimuli la organizantojn de 
venontaj kongresoj kaj eblaj kunlaboranta 
jn kiuj devas imiti la organizintojn kaj 
kunlaborintojn de la Gij6n-a Kongreso de 
la 1.9558 jaro. 

Ne forgesu ke helpi por la disvasti- 
go de Esperanto estas labori por atingi — 
pli bonan kaj feliĉan mondon, 

INTERNACIA LITSRATURA KONKURSO 

La patronaro de la "Fundación Espe- 
ranto decidis organizi "Internacia Lite- 
ratura Konkurso-—n" pri popola rakonto aŭ 
priskribo de komarko aŭ regiono kaj ĝiaj 
kostumoj. 3 

Estos jenaj premioj: a) Premio "San- 
cho-Rstullida", 10,000 ptojn kun diplomo; 
b) Premio "Fundación Esveranto", 5.000 
ptojn kaj diplomo. 

La regularo estas jenar a) Ĉiu kon- 
kursaĵo havos amplekson 4/5 folioj; b ) 
lu konkursanto sendos kvin ekzemplerojn 

tajpitaj je duoblaj interlinioj; c) La 
konkursaĵoj estos suskribitaj per seŭio— 

nimo, por kaŝi la identecon de la konkur 

santoj kaj en apnarta fermita koverto sur- 
havanta la identigan seŭdonimon estos sli 
po kun la nomo kaj la adreso de la konkur 
santo; d) Kiam publikifos la verdikto pu- 
blikiŝos samtempe la nomoj de la juĝintoj; 
e) La datlimo, lau poŝtstampo, por sendi 
la konkursaĵojn estas la 308 de Septembro 
de 1.9809 kaj ili oni devas sendi kun la 
indiko: "Por la konkurso de Fundaciĝn Es- 
peranto" ak la sekretariino de la Fundaci. 
6n y de la konkursos - 
F-ino In£s Gaston 
Paseo de la Constituci6n, 35-49 derecha 
ZARAGOZA=1



“RAPORTO PRI LA MADRIDA KONGRESO ' 

Kiam mi skribas ĉi tiujn liniojn jam 
finis en Madrido la taskoj de la XL% His- 
pana Kongreso de Esperanto okazinta dum 
la 19/24 tagoj de Julio. 

ar mi ne partoprenis en la Kongreso 
mi ne povas raporti rekte.Tamen la ĝenti- 
leoo de la Prezidanto de la "Astura Espe- 
ranto Asocio", S-ro Mulas Gallezo, perme- 
sas min informi la selegantojn de "HELECO" 
pri la jara evento de la Hispana Esperan- 
to Movado.Jen la respondoj kiujn li donis 
al miaj dezandoj: 

= Ĉi.....? 
- Miaj impresoj pri nia lasta kongre 

so estas bonaj.la laboroj de la pluraj — 
sekcioj kaj de la reprezentantoj de la - 
grupoj estos fruktodonaj en proksima es- 
tonteco. 

— Ŭ».....? 
— Pri via kotizo kaj koncerna aliŝi- 

lo, laŭ diris al mi la Prezidanto de OKK 
kaj la Prezidantino de HZF, oni ricevis 
oportune.Ili diris ankaŭ al mi ke la ali- 
ĝintoj kiuj ne partoprenis en la kongreso 
ricevos iliajn dokunentarojn dum la venon 
ta Oktobro.Mi opinias ke ĉiuj la leteroj 
meritas rapidan respondon; ne respondi, —- 
montras nanko de respekto kaj malhelpas - 

nian movadon, 

Cure? 
-— Kvankan la aliŝintoj estis 315, la 

gepartoprenantoj estis preskaŭ 200, bona 
cifero mi opinias, se ni pensas ke dun so 

mero Madrido ne estas taŭza loko por kon= 
gresi, pro la varmega O 

e Morena? 
- Yulte pli da viroj ol mo kiel 

kutime; la junaj gepartoprenantoj malmul- 
taj sed tre laboremaj laj kun bonegaj ideoj. 

= Ĉu.....? 
— Ĉiuj la antaŭaj faktoj, laŭ mia o- 

pinio, signifas la daŭrigado de la Hispa- 
na Esperanto Movado, afero kiun mi konsi- 
deras tre pozitiva. 

~ Ŭu.....? 

- la inaŭguro okazis en la Altlerne- 
jo de Minoj kaj prezidis ŝin la Prezidan- 
to de OKK, la Estraro de HEF kaj la Direk 
toro de la Altlernejo de Minoj, sidejo de 

la kongreso.Post la saluto de nia Prezi- 
dantino kaj de la Prezidanto de OKK, sa- 
lutis la delegitoj de sekcioj kaj la re- 
prezentantoj de la grupoj kaj fins, la 
eksterlandanoj, inter allaj, portugalano, 
bulgarino, polino, francano kaj usonano. 

e 

= Mi ne dE partopreni en ĉiuj la 
kunvenoj de la sekcioj, sed mi aŭdis pa- 
roli pri ili varme kaj interese, kaj ĉi- 
tio, laŭ mia opinio, estas tre grava kaj 
pozitiva, do montras ke la gessperantis- 
toj estas pretaj labori por la Zsperanta 

  

“Movado. 
= Ĉu.....? 
— la precipaj konkludoj de la Ĉene. 

rala Asenbleo estis la sekvantaj: 

  

+ Enkonduki Esperanton en la Genera 
la Baza Edukado, en la Universitatoj 
( Brando de Filolozio ) kaj en kursoj de 
idiomoj de Hispana Nacia La o 

„ Sendi ICA al Sia Reĝina 
Moŝto. 

+. Okazigi la venontan kongreso en 
urbo Murcia. = 

- 2? 

- Mi deziras aldoni ke okazis du be 
lezaj kaj interesaj vrelesoj: unu farse — 

de la membro de Reĝa Akademio de la His- 
pana Lingvo, S-ro Criado del Val, pri 
" Idiomoj ", kaj alia fare de S-ro Fran- 

cisco Azorfn pri " Multkolora Kosmo-ari- 
za Haoso ", la unua, en hispana lingvo „, 
kaj la dua en Esperanto.Kaj, fins, ke — 
nia Asocio okaze la venonta kongresoj or 
ganizos vojaĝon al Murcia.Kiuj estu inte 

resataj en ĉi tiu vojaŝo, skribu als 
ASTURA ESPERANTO ASOCIO 

Cátedra Jovellanos de Zxtensión Universi 
ria 
Str. Josefa Jovellanos, 25 
GIJON 

INSTRUISTO 

cijón, Julio-AMsusto de 1.9802 

 



  

n la korto de-mia hejmo estas 

loko destinita por la kunikloj. 

Ĝi estas kvazaŭ granda kaĝo, 

kiu siavice estas dividita je 

kelkaj partoj.Kompreneble mi bredas ku- 

niklojn, kiuj verŝajno ostas feliĉaj en 

tiuj kaĝetoj.Ofte mi malfermas liujn - 

pordojn ekzistantajn en la granda kaĝo 

kaj la kunikloj povas kuradi laŭvole in 

terne de sia granda hejmo, kvazaŭ ili - 

estus liberaj.La malfeliĉaj kunikloj - 

post nelonga tempo konstatas, ke daŭre 

ili estas enkaŝigitaj. 

Strange, sed miaj kunikloj kaj mi 

havas ion komunan; tiom, ka ni ne estas 

liberaj.Vero estas ke mi troviĝas nek 

en kaŝo, nek en karcero.Ni ja povas iri 

de unu loko al alia, kun iuj esceptoj, 

kiujn mi ne intensas analizi ĉi tie.Sed 

aparte de tiuj esceptoj, mi ja estas tu 

te libera, same kiel miaj kunikloj an ~ 

sia kaĝo.la pordoj estas malfermitaj - 

por mi.Se mi ne deziras vivi en Ĝi tiu 

      

urbo, rapide mi povas iri alian kaj tiua 

ŝanĝon mi povas realigi tute libere, kij 

el miaj kunikloj en sia kaĝo.la proble~ 

mo estas, ke post kurado de unu loko al 

alia proprasperte mi venas al la konklu 

do, ke mia situacio estas la sama.Nenio 

fŝanŝiĝis en mia vivo.Mi troviĝas inter- 

ne, ne de kaĝo, tio parenteze estas evi 

denta sed socia sistemo, el kiu mi ne ~ 

povas eskapi. 

Ĉiumatene ni alportas la manĝon al 

miaj kunikloj.Il4 estas feliĉaj, 111 ku 

ras post mi.Tuj kiam mi metas la grajnon 

en la manĝejojn, ili ekmanĝas.Jes tiu- 

sence mi ankaŭ havas ion komunan kun - 

“Llaj Kunikloj Kaj mu. 
miaj kunikloj.Mi daŭre iras post tiu aŭ 

alia sinjoro, por ke li donu, ebligu al 

mi laboron, per kiu mi povos atingi, - 

aĉeti miajn manĝaĵojn.Miaj kunikloj pa 

Cience atendas interne de sia kaĝo mi- 

an alvenon.Mi, malfeliĉe atendas la al 

venon de neniu, kiu helpos min.Miaj ku 

nikloj ne laboras, sed ili ja manĝas. 

Mi oferas mian laborkapablon interŝanĝo 

de manĝaĵoj kaj aliaj bezonaĵoj de la - 

Ĝiutaga vivo, sed neniu atentas pri mi, 

Mi e6 pensas, ke miaj kunikloj estas ~ 

pli feliĉaj ol mi kaj miaj familianoj. 

Nome de la libero, mi ja povas iri 

de unu loko al alia de ĉi tiu granda ka 

ĝo, kiu estas nia socio,Sad la rezulto 

estas la sama.la problemo ne solviĝas. 

Kion mi devas fari? la respondon mi el 

tiras el la vivo de miaj kunikloj.Jen, 

kiam mi pro iu kaŭzo, prokrastas alporti . 

la grajnon, ili manĝas ligmon aŭ kion —- 

tajn trobleblan en sia kaĝo.Ni estas cer 

ta, ke se ili ne ricevus sian manĝaĵojn 

ili mortus je malsato.La ekzemplo estas 

aplikebla ankaŭ por mi.Mi ja devas mor= 

ti pro malsato, aŭ mi devas meti rimedo 

jn por eviti tiun finan solvon,Mi povas 

almozi, ŝteli, aŭ uzi kiu ajn formon eks, 

terleĝan, sed Ĉiam interne de ĉi tiu gren 

da kaŝo, kiu estas nia sociordo. 

Estas vero ke miaj kunikloj ne elek 

tis tiun loĝlokon; astas mi, kiu metis — 

ilin tien.Ankaŭ mi ne elektis 6i tiun so 

ciordon.Mi jam naskiĝis en ĉi tiu socia 

situaoio.Miaj kunikloj konstante provas 

eskapi, sed ili ne sukcesas.Same okazas 

al mi, tial ke daŭre mi serĉas alian so 

ciordon, sed vane, mi ne kapablas reali-



gi miajn dezirojn.Ankaŭ estas vero, ke - 

miaj kunikloj ne posedas la kapablon in- 

telektan por organizifi kaj ŝanĝigi sian 

situacion.Mi jes, mi ja povas tion fari, 

sed la unua kondiĉo estas ke mi devas u- 

tiligi aliajn homojn miaprofite,Tiu estas 

la unua vojo, se mi deziras eliri el ĉi- 

tiu granda kaĝo, tiam mi devus ekspluate 

submetigi aliajn homojn.Mia konsoio tion 

ne permesas al mi,Tiusence oni povas kons 

tati ke ni, homoj, estas perfidaj al ni 

mem,Almenaŭ miaj kunikloj estas pli hones 

taj, ili ne konas tiom altan gradon de 

perfideco. 

Ankoraŭ estas alia vojo por eskapi 

de nia kaĝo-sociordo, tiu estas la unui- 

ĝo de ĉiuj konsciaj homoj kaj krei pli - 

justan socion,Sed eĉ en tiu tereno, la - 

bredistoj de la homoj establis tiel bonan 

organizitan kontrolon, ke forkuri per u- 

nuiŝo en alian socian sistemon estas tre 

malfacila.Ili jam disponas de la koncer- 

naj "venenoj" por putrigi la homojn kaj 

krei la kondiĉojn necesajn, por ke daŭre 

ili estu la bredistoj, la mastroj. 

Fine venas la destino de ĉi vivanta 

estaĵo, la morto.Jes, pri la vivo demiaj 

kunikloj mi estas la mastro.Estas mi kiu 

decidas kiu devas morti.Ili havas nenian 

decidon tiurilate.Ni homoj jam forprenas 

la vivon de ĉiu vivanta estaĵo; bestoj, fi 

Ŝoj, insektoj, plantoj,... kaj eĉ la vivon 

de niaj samspecianoj.Ankaŭ en ĉi tiu aspek 

to la vivo de miaj kunikloj estas iomete — 

simila al tiu nia.Kiam ni maljuniĝas kaj - 

niaj fortoj fizikaj kaj intelektaj ne plu 

interesas niajn bredistojn aŭ mastraron, o 

ni ĵetas nin en angulon de ĉi tiu priparo- 

lita kaĝo, kun malmultaj vivorimedoj, por 

ke iom post iom ni mortu.Tamon, feliĉa es- 

tas tiu, kiu fine alvenas al tiu kompatin- 

da situacio.Ĉer estan alia momento pli gra 

va, en nia enkaĝigita vivo, temas kiam niaj 

bredistoj konsideras necesan la eksplodon =. 

de milito, ĉar pere de ŝi, ili atingos gran 

degajn profitojn.Tiam ni estas sendataj, ki 

el kunikloj al la morto, nome de mi ne sci- 

as kiaj sociaj kaj etikaj valoroj, ĉar fak 

te post la milito, tiu kiu restas vivanta, 

denove konstatas, ke daŭre li troviĝas en 

la granda kaĝo.Almenaŭ miaj kunikloj neni- 

am sendas siajn kameradojn al la morto. 

Ĵes, kara laborista kamarado, ni ne - 

valoras multe pli ol kuniklo en kaĝo. 

LUIS SERRANO PEREZ 

= SABADELL = 
XoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXoXo 

SEN PAROLOJ 
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fannas Ho, se oni permesus al mi skribi ĉi-tis - mi skribus plu kaj plu. Tiom cia 

ídeoj venas al mia koro dum tiuj-ĉi tagoji Ĉu vi scias? kelkfoje mi pen- 

sas ka mi faris tre malmulte; ke mi povis fari multe pli.... 

La patrino: Vi faris multe pli, Annjĝo, ol kio mi faris dum mia longa vivo. Kaj 

ankoraŭ estas la tuta vivo antaŭ vi! 
Ĥanna: Jes, tamen la programo, la volo.... vi ridos panjo, pri kio mi pensis dum 

tiuj-ti longaj horoj en malliberejo: pri la maniero kiel fari la leboron 

en nia kibbuco pli bona kaj plezura.... Kelkfoje mi tute forgesas ke mi 

troviĝas en prizono, kaj ke ankoraŭ atendas min juĝo.... Kiel vi inter- 

rilatis kun tiu-ĉ1 aŭvokato, panjo? 

La patrino: Iuj emikoj konsilis al wi, Xl1i diris al mi ke li scias defendi kurale 

la politikajn akuzitojn , kaj ankaŭ sukcesi. 

Ĥanna: Kaj la judaj institucioj tu scias nenion pri mi? 

La patrino: Mi ne scias, Annjo. Eble ili ne deziras acii.... Mi frapis ĉiujn la 

pordojn tie, kaj ili ne ricevis min.... eble ili estas timigitaj.... 

Parma: Timigltaj. Kinl? 
La patrino: Eble tio ĉi povas malhelpi ilin.... vere mi komprenas nenion.... 

ja vi.... oni sendis vin al 1141 

Ĥanna (post silento): Ili ecias kion 1li faras. 88 ili ne faras ion pro mi, ver- 

ŝajne tiel devas esti...» 

Tri frapoj sur la pordo avertas ke ili devas disiĝi. Ili ambaŭ leviĝas. 

Ĥenna: Ĉu ni renkontiĝos plu antaŭ la juĝo, panjo? 

La patrino: Tion mí esperas, Annjo. Mi provos ricevi denove permeson por viziti 

vin. Kion mi alportos kiam mi venos? 

Ĥanna: Unu aĵon, panjo, mi petegas. Libron Biblio en hebrea lingvo. 

La patrino: Jas, Annĝo. Wi tre klopodos ĝin alporti al vi. (Ĉirkaŭpremas unu la 

alian) kaj ni esperu la bonon, Annjo. 

Ĥannas: La bonon, panĝo. 

Ĉirkaŭpremas unu la alian dum longa tempo. La lumo malfortiĝas, poste fariĝas 

blus-paĵa, Kiel el malproksime vanas kaj proksimiĝas - Geri, Pierre, Stefan. 

Ĥanna(ĝoje): Gerii Pierre! Stefani 

Ili tri premas la manojn al Ĥanna unu post alia. 

Ĥanna: Ĉu vi estes libera, Geri? 
Geri: Mi ankoraŭ estas tie, en la teritorio de la partisanoj.... Mi atendas 

vin ĉe la marbordo Draba.... 

Ĥanna: Ĉu vi vidis kiel mi fiaskis, Geri? 
Ĝeri: Ĉu vi fiaskis? kiel vento kuras via nomo tra la tuta lando, de ekstremo 

al ekstremo, 

Ĥamna: Tamen mi ne plenumis ĉion.... 

Geris Nur pro tio ka vi estas ĉi-tiea, Ĥanna, ne estas afero pli grava cl tio ĉi. 

Kiel legendo iras la vaĉo de domo al domo, de urbo al urbo - Ŝi estas ĉi-tie. 

Personoj kompatindaj levas la kapon, komencas kredi.... 

Ĥannat Kaj vi, Pierre, oni kondamnis vin al dek-kvin jaroj en prizono. 

Pisrre: Mi fuĝos. Mi ankoraŭ ne plenumis la taskon, 

fanna: Ĉu ui kalkulas ke vi povos? 

Pierre: Pli cl Ĉiam, Vis nomo estes devizo inter la malliberuloj. Mi frapis sur 

la muro de la ĉelo "Ĥenna", kaj mia najbaro de la apuda ĉelo frepas sur 

la muro de lia ĉelo - "Manna", kaj tiel pasas la dnavizo de muro al muro, 

de ĉelo al ĉelo. Jen la muroj jam tremas pro via nomo, iomete plu kaj 

falos ĉiuj.



Ĥanna: Kaj ĉu ankoraŭ mi vidos ĉi-tion? 
Pierre:Vi vidos kiel unu tago ĉiuj la mal-liberuloj de la prizono eksplodos voki: 

Hanna! kvazaŭ ili vokus: Liberoni Hodiaŭ! 

Ĥanna: Vi ridigas min, Pierre. 
Stefan: Tio-ĉi ne estas ridinda, kamaradino. La partizanoj amas vin, Vi estis unu 

7 el niaj kamaradoj, Mia kunularo ankoraŭ memoras viajn vortojn, foje vi pe- 

rolis antaŭ ni, en partizana festo. "La homo venkos!" diris vi. Kaj "feli- 

ĉaj kiuj forpelas la tenebrojni" Post parolado kisl tia povas antaŭeniri 

al fajro kaj al venko armeo kompleta. Kaj kisl vi kantis al ni, apud la 

brulŝtiparo, Belsonan voĉon vi havas, kamaredino. Kiam vi foriris de inter 

ni, estis granda malĝojo en la koro. Ni pensis, ne plu ni vidos 8in. Seŭ 

ne estis tiel. Venis iuj kaj rakontis ~ kiel vi respondis al la germanoj 

fierece, kial ili torturis vin kaj vi malkaŝis nenion. Kaj tiam - estis 

kvazaŭ vi refoje estus kuns kun ni ~ en la erbaro, en la montoj, nokte, en 

la milito ~ refoje ni aŭdis vian voĉon apud la brulŝtiparo.... 

Gerii Cu vi memoras, Stefan, kiel ŝi kantis kiem ni marŝadis inter la rokoj? 

De malproksime oni aŭdas pertizanan kanton. Geri, Pierre kaj Stefen malproksimiĝas 

kaj malaperas, Danove oni vidas Ĥannan en sia ĉelo. Ĝi sidas aur la eta seĝo kaj 
havas sian kapon inter siaj manoj. Iufoje ŝi estas timigita pro la tumulta sono de 

sksters. Oni aŭdas tambura sono, kaj marŝoj de grupoj. Ĥanna intencas atingi la 

malgrandan fenestron, temen ŝi ne atingas ĝin. ŝi igas mallongaj frapoj sur la mu~ 

ro, temen ne estas respondo. Ŝi frapas sur la pordego de la ĉelo. Eniras Janus, 

Ĥannas Kio estas tiu tambura sono, Janus? 

danus(kun terura timo): Ili eligas kaj mortigas, Sinjorino Ana. Ĉiuhore ili eligas 
kaj mortigas.... (li faras krucosignon sur si mem) 

Ĥannas Kaj ĉu vi ne scias kiujn? 

Janua: Estas ne-eble soli, Sinjorino Ana. Ili eligas sl la ĉeloj, alportas al la 

Ŭ muro, kaj pafas. Kompatu Jesuo Kristo iliajn animojn, 

Ĥannas Ĉu vi ne aŭdis iun nomon? 
Janus: Neniun nomon, Ili eligas por mortigi sen ĵuĝon.... Kompatu ilin Jesuo la 

Mesio. 

Ĥannas Kaj pri mi ~ ĉu demandis iu? > 

Janus: Ne, Sinjorino Ana.... (post silento) Mallarĝan pordegon havas le Regno de 

' la Ŝtelo, Malmultaj pasos tien, estas skribita, tamen vi estos unu el ili, 

Ĵ8B,..» 

Oni aŭdas denove sonon de tamburoj, kaj marŝojn de soldatoj, Janus fermas la por- 

don kaj eliras rapide. Oni aŭdes sonon de pafado. Ĥanna matas la seĝon apud la fe~- 

nestro, kaj intencas supreniri. Malfermiĝas la pordo kaj eniras la prokuroro Simon. 

Ĥanna malsupreniras kaj staras apud la muro, 

Simon (11 staras antaŭ 81 dum longa momento silenta): Mi venas por sciigi vin ke 

Ĝi-metene verdiktis la juĝistoj vian ĵuĝon.... 

Longa silento. 

Ĥannai Ĉu al morto? 
Simon (11 klinss lian kapon. Post silento): Unu vojo ankoraŭ restas al vi - peti 

indulgon, 

Ĥannas Kiam oni eligis la verdikton? 

Simons Antaŭ unu horo, 
Ĥannas Mensogo! Okazis neniu juĝoj (krianta) kial ili ne vokis min? kial? Ĉu 

ili timis rigardi miajn okulojn? Dirul Parolu vi! (post silento) Ĉiuj 

vi timas la veron, sensignifaj timemuloj loĝag en Ĉiuj vi. Voku por mi mi- 

an advokaton. Mi deziras apelacii. 
Simon: Ne estes apelacio pri tiu-ĉi juĝo. Vi povos nur peti indulgon. 

ĝi daŭros
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ABELEJO: 
2 Adapti 
2) Fadeno Ti 
3) Nadiro Y 
4) Pafila 5) Forigt 
6) Koloro Liguro 8) Rugino 
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Helpo de la sekvantaj difinoj, trovu ok vortojn el ses literoj, tiamaniore ke ĉiu 

vorto komenciĝu pro la cirklo en kiu estas la sago kaj sekvonta movado de montriloj 

je horloĝo. 

1) Parto de pura oro, pezanta unu dudekkvaronon de la pezo de la tuto. 

2) lako prezentata en la komerco sub formo de flavaj aŭ brunaj lamenetoj kaj uzata 

ekzemplo por dielektrikigi bobenan volvaĵon k.s. 

3) Stilo inspirita de la katolika kontraŭreformacio kaj furorinta en ĉiuj katolikaj 
landoj en la 178 kaj 189 jarcentoj; ĝin karakterizas prefero por la kurbaj linioj 
kaj la malsimplaj ornamaĵoj. 

4) Kalka, pli-malpli arboforma skeleto de diversaj kolonioj de kniduloj, ordinare 
fiksita al la submaraj rokoj el kiu oni faras ornamaĵojn, 

5) Ĉiu manĝebla ĝardena herbo ( escepte de sukaj fruktoj kaj de spicaj herboj ) ekz. 
brasiko, karoto, terpomo, pizo, laktuko. 

6) Insekta korta birdo, kies ovoj estas manĝeblaj. 

7) la kanalo de Atlantiko inter Francio kaj Anglujo.    


